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Casa Militar - CASA MILITAR
Diretoria Militar - CASAMILITAR-DIREM
Informação nº 3/2020/CASAMILITAR-DIREM
Interessados: IES e Entes Municipais, Estaduais e Federais envolvidos no EDITAL Nº
1/2019/CASAMILITAR-DIREM.

Assunto: Alteração no calendário - Projeto Rondon Operação Teixeirão II.

A Casa Militar do Governo do Estado de Rondônia, através da Coordenação do Projeto Rondon - Operação
Teixeirão II, vem por meio desta, tornar público, em consequência das alterações já publicadas por ocasião
do atual estado de pandemia vivido no país, o novo calendário de eventos, alterando assim o Edital n
1/2019/CASAMILITAR-DIREM. Como segue:

OPERAÇÃO "TEIXEIRÃO II" - JULHO 2021
(Centro Regional: Porto Velho/RO)

Data
29 de novembro de 2019
28 de fevereiro de 2010
31 de março de 2020
7 de abril de 2020
3 (três) dias úteis
(até 13/04/2020)

15 de abril de 2020
11 de fevereiro de 2021
11 de fevereiro de 2021
11 de março de 2021

Evento
Divulgação do Edital.
Limite para a inscrição da IES, para o envio da Proposta de Trabalho e
envio das informações dos professores (coordenador, adjunto e
reserva).
Limite para avaliação das propostas pela CAPPR.
Divulgação da Classificação Provisória.
Interposição de Recursos - os participantes que desejarem recorrer, em
face do julgamento e da classificação das propostas de trabalho,
deverão apresentar recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias
úteis, contados da divulgação do resultado provisório da seleção no
Portal do Projeto Rondon no site do MD, sob a pena de preclusão.
Homologação e divulgação do resultado final pela Internet, na página
do Projeto Rondon, das IES selecionadas para participarem da
Operação.
Limite para substituição do professor-coordenador que realizará a
viagem precursora e envio via Correios, do Anexo "I" e do Anexo "K".
Limite para as IES enviar via Correios o Anexo "A".
Limite para as IES enviar via Correios o Anexo "H".
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Data
5 a 10 de abril de 2021
5 a 8 de abril de 2021

Evento
Realização da viagem precursora para os professores-coordenadores
dos Conjuntos "A" e "B".
Realização da viagem precursora para o professor-coordenador do
Conjunto "C"
- Limite para as IES cadastrar os rondonistas.
- Limite para as IES dos Conjuntos "A" e "B" inserir, no sistema, a
Proposta de Trabalho e o Cronograma de Atividades ajustados.

14 de maio de 2021

- Limite para as IES dos Conjuntos "A" e "B" e do Conjunto "C"
enviarem via Correios os Anexos "I", "J" e "K".
Limite para encaminhar a declaração de condição da saúde dos
rondonistas, atendendo o subitem 10.1.10.

21 de maio de 2021
1º de julho de 2021
18 de julho de 2021
19 de agosto de 2021

Limite para as IES do Conjunto "C" enviar via e-mail o seu
Cronograma de Atividades para a Coordenação de Comunicação
Social do Projeto Rondon.
Deslocamento e concentração das equipes.
Retorno das equipes.
Limite para entrega dos relatórios de atividades, Anexo "O".

Por oportuno, coloco, a Coordenação da Operação, à disposição para esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários (Major PM Rodrigues 98413-1699).

Porto Velho, 30 de abril de 2020.

VALDEMIR CARLOS DE GOES CEL PM
Secretário Chefe da Casa Militar
Documento assinado eletronicamente por VALDEMIR CARLOS DE GOES, Coronel, em 04/05/2020, às
10:13, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no ar go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
veriﬁcador 0011354696 e o código CRC 3AD15E14.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0006.176244/2020-64

SEI nº 0011354696
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